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"Jaga ja valitse"-strateegia on harilikult suureparane, kuid koik
sol tub sellest, kuidas jagada. Chalmersi (1995) katse eraldada
teadvuse " kerged" probleemid "toesti raskest" probleemist ei ole
minu arvates tohus panus uurimistoosse, vaid eelkoige tahelepanu
korvalejuhtija, illusioonilooja. Kuidas on see voimalik? Lubage
mul kirjeldada kahte moneti sarnast seisukohta ning vorrelda neid
Chalmersi soovitusega .

1. RASKE KUSIMUS VITALISTILE
Kujutlegem vitalisti, kes Utleb molekulaarbioloogidele: "Etu kerged probleemid on need, mis kirjeldavadjargmisi nahtusi : paljunemine , areng, kasv, ainevahetus , iseeneslik paranemine, immunoloogiline enesekaitse . Need ei ole koik muidugi vaga kerged ning
voi b kuluda veel sadakond aastat peente detailide tapsustamisele ,
kuid nad on koik kerged vorreldes toepoolest raske probleemiga:
elu endaga . Me voime kujutleda kedagi, kes oli voimeline paljunema, arenema, kasvama, voimeline ainevahetuseks, iseeneslikult paranema ning immunoloogiliselt ennast kaitsma , kuid kes
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ei olnud, tead, elus. Lahendused k6ikidele lihtsatele probleemidele ei puutu Ulejiiiinud elusaladusse. Tegelikult, kui rna loen teie
kasitlusi elust, siis jaab mulle ohvri tunne, keda on peibutatud ja
eksitatud."
See kujuteldav vitalist ei saa aru, kuidas just lahendus k6ikidele
kergetele probleemidele kUUnib mainitud raske probleemi lahenduseni. Kuidagiviisi on talle jaanud mulje, et elus olla on midagi
rohkemat k6ikidest nendest lisanduvatest osanahtustest. Ma ei tea,
mida me saame teha sellise inimesega, peale selle, et kannatlikult
korrata: teie ettekujutused on vildakad; te ei suuda ette kujutada
seda, mida vaidate end suutvat, ning pelga Utlemisega, et suudate,
ei j6ua te kuhugi. (Dennett 1991: 281-282.)
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1"Crock" tahendab inglise keeles ka setukat, santi ja saamatut isikut,
"crick" aga valusat kaelakrampi. Kas Dennett on siinkohal sonadega
manginud,jaagu lugeja otsustada. Tlk.

jeldad sa nagemistegevust valesti. Crock tegi selle yea, et 16i
kunstlikult "raske" tajuprobleemi ega marganudki tema hajumist,
kui on 16petatud tUkitOo kergete probleemide kallal.
Kas teeb Crick Chalmersit jargides samasuguse yea, kui ta
arvab, et v6ib edasi j6uda teadvuse kergete probleemide lahendamisega ilma vastamata selle kiiigus raskele kusimusele? Ma
aryan kUll (Dennett 1991). Ma esitan paralleelse vaite kogemuse
oletatavate "subjektiivsete kvaliteetide" ehk "kvaalide" kohta: kui
sa ei hakka neid algusest peale lammutama (funktsionaalseteks)
komponentideks ning neid tile oma mudeli jaotama, siis lood sa
koletise - kujuteldava virvenduse kartesiaanliku homunkuluse
silmas (Dennett 1995).
Chalmers ei ole veellangenud kumbagi neist 16ksudest - mitte
paris. Ta saab aru, et peab naitama, mille pool est erineb tema seisukoht nendest, mida ta peab nurjunuks. Ta pUUab seda, vaites, et
teadvus on rabavalt erinev elust ning Crocki poolt vaariti konstrueeritud taju tunnustest: kui asi puutub teadvusesse, siis on raske
probleem "peaaegu ainus" selle pool est, et ta "ulatub kaugemale
probleemidest funktsioonide sooritamise kohta." Peaaegu ainus?
Ta ei esita meile Uhtegi teist nahtust selle erilise tunnusega, kuid
igal juhul k6ik, mida ta Utleb selle vaite toetuseks, lihtsalt kordab seda vaidet teiste s6nadega: "Et seda naha, paneme tahele,
et kui me oleme seletanud k6ikide teadvusse puutuvate kognitiivsete ja kaitumuslike funktsioonide sooritamise [---], v6ib vastamata jaada edasine kUsimus: miks kaasneb nende funktsioonide
sooritamisega kogemus? Lihtne funktsioonide seletus jatab selle
kUsimuse lahtiseks." (Vt Chalmers 1995.)
Meie vitalist v6ib kindlasti kUsida sellesama sUnge kUsimuse:
miks kaasneb nende funktsioonide sooritamisega elu? Chalmers
Utleb, et see oleks vitalisti puhul m6isteline viga, ning rna olen
sell ega n6us, kuid talon tarvis kaitsta vaidet, et tema teisikkUsimus
ei ole samuti m6isteline eksimus.
Vitalistlikul~ paralleelile otse vastu as tudes teatab ta lihtsalt,
et kui vitalistlikku skeptitsismi ajendasid kahtlused selle kohta, kas
fUtisilised mehhanismid suudavad "taita paljusid markimisvaarseid
eluga seostatud funktsioone", siis tema skeptitsismiga on lood teised: "Teisest kUljest pole kogemuse puhul kUsimuse all funktsioonide fUUsikaline seletamine. Selle asemel on v6tmeks kont-
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2. RASKE KUSIMUS CROCKILE
Francis Crick (1994) naitab meile, mis juhtub, kui v6tta omaks
Chalmersi eristus, oma teadvuseraamatu 16pus: "Ma ei ole peaaegu mitte midagi oelnud kvaalide - punase punasuse - kohta,
pUhkisin nad vaid k6rvale ja lootsin pari mat" (lk 256). Kuid vaatIerne, mis oleks viltujargmise vaitega, mille teeb kujuteldav neuroteadlane Crock l , kes asendab Cricki tsitaadis "kvaalid" "tajuga":
"Ma ei ole peaaegu mitte midagi oelnud taju - visuaalse sisendi
tegeliku analUUsi ja m6istmise - kohta, pUhkisin ta vaid k6rvale
ja lootsin pari mat" . Tanapaeval saame k6ik aru, et Uksk6ik, mis
ka poleks olnud enne Crocki avaldust, oleks see tanaseks olnl'ld
htiljatud, sest mitte vaga palju aastaid tagasi oli see veaks, mida
ajuteadlased tegelikult tegidki: nad andsid liiga tihti jarele kiusatusele kohelda nagemist nii, nagu oleks tegu televisiooniga nagu oleks nagemine lihtsalt silmadest "pildi" saatmine kusagil
keskel asuvale ekraanile, kus sed a kenasti reprodutseerida nii,
et hindamise- ja analUUsinahtused oleksid saanud pihta hakata.
Tanapaeval teame, et analUUs - v6i Uksk6ik, kuidas kutsuda seda,
mis 16puks kokku paneb kogu arusaamise nahtust, - algab kohe
alguses, v6rkkestal; kui sa selle kasitlemise edasi IUkkad, siis kir-
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septuaalne idee, et funktsioonide seletamisest ei piisa kogemuse
seletamiseks." (Chalmers 1995.)
Ma kinnitan, et seda vaites eksib ta rangalt. Kas inimesed seda moistavad voi mitte, just need teadvusega "seostatud
markimisvaarsed funktsioonid" panevadki neid imestama selle
tile, kuidas on voimalik , et teadvus pesitseb ajus . Tegelikult ,
kui (omaenda,esimese isiku) teadvusesthoolikalteemaldada koik
need suureparased funktsioonid, siis ei jaa jarele midagi , mille tile
voiksime imestada.
Mis mulle omaenda teadvuse puhul, mida rna nii lahedalt tunnen, muljet avaldab, on mu room monede asjade tile ja jahmatus
teiste tile, mu tahelepanu hajumine ja koondumine, mu eelaimduse
nimetamatu stivenev tunne ning mu 1ustlik hoolimatus monede tajumuslike detailide suhtes, mu kinnismotted ja hooletusvead, mu
voime manada esile kujutluspilte, mu voimetus hoida teadvuses
korraga mitut asja, mu voime olla pisarateni liigutatud kalli inimese surma ereda meenutuse peale, mu voimetus tabada ennast
nende sonade moodustamiselt, mis rna monikord endale titlen,
ja nii edasi . Need on koik pelgalt funktsioonide sooritamised
voi funktsioonide sooritamise keerukate dispositsioonide ilmingud. Introspektiivse toendusmaterjali kataloogi tegemise kaigus
ei teaks rna, millele rna motlesin, kui rna ei suudaks neid enda
jaoks identifitseerida nende funktsionaalsete eristuste jargi . Kui
need maha lahutada, siis ei jaa jarele midagi peale (monede inimeste) veidra veendumuse, et on olemas mingi "kvalitatiivse sisu"
sonulseletamatu jaak, mis jaab tile koikidest voimetest, mis meid
liigutavad, ro6mustavad, hairivad voi meile midagi meenutavad.
Chalmers soovitab paralleeli ftitisikaga, kuid see annab tagasiloogi. Ta arvab, et teadvuseteooria voiks "pi dada kogemust ennast maailma fundamentaalseks tunnuseks koos massi, laengu ja
aegruumiga." Ta margib oigesti , et "Lftitisikute poolt] ei ole tehtud
katset seletada neid tunnuseid millegi lihtsama kaudu", kuid et nad
viitavad soltumatule toendusmaterjalile, mis on ajendanud neid
selliseid fundamentaalseid kategooriaid kasutusele vatma. Chalmers vajab samasugust argumenti oma ettepaneku toetuseks, ent
"kui me ktisime, millised andmed ajendavad teda seda moistet
kasutusele votma, valmistab vastus pettumuse: See on usk "kogemuse" fundamentaalsesse nahtusse" . Moiste kasutusele votmine

ei taida mingisugust seletuslikku rolli. Andmetele toetuv argument on tsirkulaame." (Roberts 1995 , markus 8.)
Me voime seda naha, kui vordleme Chalmersi ettepanekut vee I
tihe kujuteldava ummikmottekaiguga: armsuslusega [cutismJ, seisukohaga, et kuna moned asjad lihtsalt on armsad ning teised asjad
ei ole tildsegi armsad - seda voib lihtsalt naha, hoolimata sell est
kui raske on sed a kirjeldada voi seletada - , siis oleks tark postuleerida armsus fundamentaalse fUtisika kategooriana koos massi ,
laengu ja aegruumiga. (Loomulikult ei ole armsus funktsionaalne
omadus; rna voin kujutada ette kedagi, kes ei ole tegelikult tildse
armas, aga kaitub sell est hoolimata taiesti armsasti - tosijutt.)
Armsuslus paistab veelgi halvemas valguses kui vitalism. Keegi
ei oleks minutitki tosiselt vitalismile kulutanud, kui vitalistidel
poleks olnud hulka soltumatult kirjeldatavaid nahtusi - paljunemine, ainevahetus, eneseuuendamine ja muu sellesamane - ,
mida nende postuleeritud fundamentaalne eluelement oleks 100detavasti seletanud. Kui neid nahtusi suudeti teistviisi seletada,
kukkus vitalism labi, kuid vahemalt oli tal mingi plaan. Kuni
Chalmers ei anna meile saltumatut alust motlemaks selle massile ,
laengule ja aegruumile " kogemuse" lisamise drastilise sammu tile,
voime tema ettepaneku arvata reservi .
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